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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

Secţiunea 1:  

Titlul actului normativ 

Hotărâre de Guvern  

pentru recunoaşterea Fundației ,,BLUE PLANET” ca fiind de utilitate publică 

Secţiunea a 2-a:   

Motivul emiterii actului normativ 

  

 

1. Descrierea situaţiei actuale:   

 

    Fundația ,,BLUE PLANET”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în 

municipiul Bucureşti, strada Polonă, nr. 4, sector 1, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor – Judecătoria 

Sector 1 sub nr. 15/2006, având Cod de Identificare Fiscală 19060577.  

Conform Statutului Fundaţiei, actualizat la data de 15.07.2021, scopul acesteia îl constituie asigurarea calității 

actului educational prin elaborarea și derularea proiectelor și programelor promovate de politicile educaționale 

naționale și europene, aplicrea noutăților legislative în materie, precum și prin desfășurarea activităților 

extracurriculare și educative conexe pentru promovarea valorilor sociale, culturale și morale în rândul tinerei 

generații.  

Printre obiectivele Fundaţiei se regăsesc: 

- Înființarea de unități de educație și învățământ, școlar și preșcolar, școli, grădinițe cu program normal sau 

prelungit, în sistem privat cu capital propriu sau  din sponsorizări și donații; 

- Înființarea de unități în care se vor desfășura activități suport pentru învățământ (cursuri limbi străine, 

informatică, meditații, alte activități after-school), în sistem privat cu capital propriu sau din sponsorizări și 

donații; 

- Organizarea și desfășurarea activităților instructive-educaționale, în școli și grădinițe, în concordanță cu 

cerințele legislative în vigoare, cu respectarea programei aprobate de ministerul de resort și de autoritățile 

competente, în vederea asigurării calității actului educațional la standarde moderne și promovarea sănătății 

fizice și mentale a copilului pe cele patru tipuri de comportamente neuro-psihice: verbal, cognitiv, motric și 

social-afectiv;   

         Precizăm că Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări şi 

completări prin  Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevede la Capitolul VI, 
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posibilitatea ca asociaţiile şi fundaţiile să poată fi recunoscute de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, 

sub exigența îndeplinirii în mod cumulativ a următoarelor condiții: desfăşoară activităţi în interes general sau al 

unor colectivităţi;  funcţionează de cel puţin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei 

activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative; prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea 

unei activităţi anterioare semnificative prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său; dețin un 

patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus; valoarea activului 

patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial/de 3 

ori valoarea salariului brut pe țară garantat în plată; fac dovada existenței unor contracte de colaborare și 

parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate;  fac dovada obținerii unor 

rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor 

autorități competente din țară sau din străinătate, care recomandă continuarea activității. 

         Astfel, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o 

înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de 

competenţă îşi desfăşoară activitatea. 

         În aplicarea dispoziţiilor legale enunțate anterior, Fundaţia ,,BLUE PLANET” a solicitat acordarea statutului 

de utilitate publică printr-o cerere adresată Secretariatului General al Guvernului, care a transmis documentaţia 

pusă la dispoziţie de fundație Ministerului Educației, întrucât activitatea desfăşurată de fundație vizează aspecte 

din aria de competenţă a ministerului. 

         Ministerul Educației a procedat la examinarea documentelor înaintate împreună cu cererea de recunoaștere a 

statutului de utilitate publică a Fundaţiei ,,BLUE PLANET”, constatându-se că, sunt respectate prevederile art. 39 

alin. (11) al Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

        Astfel, precizăm că unul dintre cele mai importante proiecte dezvoltate de Fundaţie în cei 15 de ani de 

existenţă este Proiectul Orientare profesionala și consiliere în carieră. Fundația Blue Planet derulează și 

implementeză o serie de programe și strategii de sprijin și modernizare a învățămantului școlar și prescolar, 

pentru educarea și sprijinirea copiilor dintr-o perspectivă europeană, altele decât cele din curriculum național. 

Astfel de-a lungul timpului, încă de la înființare  au fost susținute și organizate o serie de proiecte educaționale 

și de voluntariat în beneficiul tinerilor, atât din fonduri proprii cât și în parteneriat cu diverse entități care s-au 

oferit să acorde sprijin în implemtarea acestora. 

        Dintre proiectele recurente, derulate în ultimii 3 ani de activitate și care s-au dovedit a fi extrem de apreciate 

de beneficiari, amintim următoarele: 

Proiectul de orientare profesionala și consiliere în carieră, implementat în parteniat cu Hotel Epoque – în 

perioada aprilie – noiembrie 2021 

În cadrul programului de consiliere și orientare profesională “Meet Your Future”, pentru a se familiariza cu 

domeniul managementului hotelier, elevii claselor a IX-a au efectuat o vizită la singurul hotel Relais & Chateaux 
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din România. Astfel, după efectuarea turului pentru a observa fluxul organizațional și tipurile de departamente 

existente într-o astfel de afacere, liceenii au discutat cu doi reprezentanți despre statusul de boutique hotel. De 

asemenea, au primit informații despre criteriile care trebuie îndeplinite pentru a obține clasificarea pe stele, despre 

serviciile personalizate pentru clienți, dar și despre modul în care sezonalitatea influențează tarifele pentru 

camere. În urma vizitei, elevii ne-au povenstit despre experiența trăită: 

,,Turul hotelului Epoque la care am participat a fost prima mea privire a lumii organizatorice. Sunt recunoscătoare 

că mi s-a oferit ocazia de a naviga prin labirintele întortocheate care înfrumusețează vacanțele atâtor oameni.– 

Zinca S., clasa a IX-a R’’. 

Proiectul ,,Centru local de cercetași’’ organizat în parteneriat cu  Organizația Cercetașii României pe 

parcursul anului 2020  

Cercetășia este mai mult decât recreere, este educație pentru viață, un mod de a trăi și o mișcare cu impact 

semnificativ la nivel mondial. Cercetășia oferă tinerilor șansa de a se angaja în activități  diverse, creează noi 

oportunități pentru aceștia, încurajează diversitatea și egalitatea, leagă noi  prietenii. 

Centrul local de cercetașii din cadrul entităților înființate de Fundație, respectiv a școlii și a liceului, are ca 

scop responsabilizarea elevilor prin practicarea democrației, dezvoltarea potențialului fiecărui individ și al 

grupurilor, responsabilizându-i și insuflându-le valori clare.  Elevii au fost încântați de lansarea acestui proiect și 

s-au înscris în număr mare și au depus încântați promisiunea de cercetaș în cadrul unei ceremonii speciale, ocazie 

cu care fiecare și-a primit cravata cu nodul prieteniei. 

În cadrul centrului au fost lansate 4 grupe de vârstă: Lupișori: 6-10 ani (școala primară),  Temerari: 10-14 

ani (gimnaziu),  Exploratori: 14-18 ani (liceu), Seniori și Lideri: peste 18 ani (studenți sau alți adulți). Fiecare grupă 

de vârstă se întrunește cu liderii în activități bilunare, care pot include: atelier de noduri cercetășești, activități de 

semnalizare Panaitescu pentru cercetași, atelier de sculptură și modelaj, activități outdoor de cațărat și rapel, 

drumeții și călătorii, excursii de supraviețuire în padure, expediții de botanică/speologie sau istorie. Ca o regulă, 

pe langă acestea, au loc 3 ieșiri pe an, una dintre ele fiind o tabară cercetășească, ocazie cu care fiecare membru 

care participă la comunitate primește insignele anuale pe care a dovedit că le merită. Astfel, tinerii sunt învațați 

să așeze corturi, să facă focul, să gătească, să construiască adăposturi împotriva ploii, să construiască fără cuie sau 

șuruburi și să aibă încredere în forțele proprii și în ceilalți. 

Proiectul  ,,Club de drumeții montane – Floare de Colț este derulat lunar de Fundație încă din anul  

2015. 

Sub coordonarea doamnei profesor Mandica Beleca – specializare geografie, Fundația a organizat constant 

ieșiri si drumeții montane de o zi, cu scopul de a-i apropia pe elevi de natură. Astfel, s-au vizitat: Varful Ciucaș, 

Canionul 7 Scări, Cabana Curmătura, Cabana Malăiesti, iar aceste excursii au fost o metodă didactică potrivită 

pentru a stimula interesul și curiozitatea elevilor față de valorile culturale și frumusețile țării. 

Proiectul „Maeștrii și Discipolul”, la Galeria de Artă Rotenberg – Uzunov – derulat  anual în parteneriat 
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cu Rotenberg – Uzunov începând cu anul 2019  

Expoziția de grup „Maeștrii și Discipolul”, a fost găzduită de Galeria de Artă Rotenberg – Uzunov, a fost 

una cu vânzare în scop umanitar, iar în trei zile s-au vândut toate cele 16 lucrări. S-au strâns astfel 4.000 de lei, 

care au ajuns la secția de pediatrie a Institutul Clinic Fundeni. Evenimentul a fost promovat la emisiunea „Artă 

prin gaura cheii”, prezentată de Steluța Roșca-Stănescu, la care au fost invitați expozanții și profesorul 

coordonator.  „Raționamentul acestei expoziții este acela de a aduce în prim-plan, prin realități exterioare, în unele 

cazuri lesne de recunoscut, lumea interioară a artistului. Arhitecturile sunt alcătuiri, iar în redarea lor, oricât de 

mult ne-am abate de la subiect, ceva din conținutul nostru transpare și ne legitimăm rațional și emoțional, 

devenim astfel mai ușor de citit”. – prof. Manuela Moscal 

2. Schimbări preconizate:  

 

 Potrivit reglementărilor în domeniu, acest demers legislativ presupune acordarea statutului de utilitate publică 

pentru Fundaţia ,,BLUE PLANET”. În urma examinării documentaţiei s-a constatat îndeplinirea cumulativă a 

condiţiilor prevăzute la art. 38 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în acest sens fiind elaborat prezentul 

proiect de Hotărâre a Guvernului pentru recunoaşterea Fundaţiei ,,BLUE PLANET” ca fiind de utilitate publică. 

3. Alte informaţii : Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

11.Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri  Nu este cazul  

3. Impactul social  Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului   Nu este cazul 

5. Alte informaţii  Nu este cazul 

 

 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din 

care: 
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a) buget de stat, din acesta:             

(i) impozit pe profit             

(ii) impozit pe venit             

b) bugete locale:             

(i) impozit pe profit             

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:             

(i) contribuţii de asiqurări             

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din 

care: 

       

a) buget de stat, din acesta:             

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

b) bugete locale:             

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:             

(i) cheltuieli de personal             

(ii) bunuri si servicii             

3. Impact financiar, plus/minus, din care:             

a) buget de stat             

b) bugete locale             

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

buqetare 

            

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

buqetare 

            

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor 

veniturilor 

            

si/sau cheltuielilor bugetare             

7. Alte informaţii             

 

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 

de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

  

Nu este cazul 

1.1 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 
Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 Nu este cazul 



6 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 
 Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 
 Nu este cazul 

6. Alte informaţii"  Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 

implicate  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

 Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ 

are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

 Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

  

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

  

Nu este cazul 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, fiind afișat pe site-

ul instituției la………………2021. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementării proiectului 

de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

  

Nu este cazul 

3. Alte informaţii  Nu este cazul 

file:///C:/Users/cristi.necula/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1%20varianta%20initiala/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file:///C:/Users/cristi.necula/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1%20varianta%20initiala/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm
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Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competentelor instituţiilor existente 

  

Nu este cazul 

2. Alte informaţii  Nu este cazul 

 

 

Față de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern pentru recunoaşterea 

Fundaţiei ,,BLUE PLANET” ca fiind de utilitate publică, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului. 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI 

SORIN-MIHAI CÎMPEANU 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

  MINISTRUL FINANȚELOR 

DAN VÎLCEANU  

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  

INTERIMAR 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

 


